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Agendapunten

De voorzitter, Lucia Dewolfs, opent de vergadering en overloopt de agendapunten. Gedeputeerde 
Tom Dehaene is verontschuldigd.

De voorzitter brengt een wijziging aan de volgorde van de agendapunten van deze raadscommissie: 
1. Presentatie realisatie doelstellingen 2018 van de dienst Land- en tuinbouw
2. Presentatie realisatie doelstellingen 2018 van de dienst PIVO
3. Goedkeuring procedure Mededinging - Schietstand PIVO
4. Presentatie realisatie doelstellingen 2018 van de dienst Onderwijs
5. Presentatie realisatie doelstellingen 2018 van de dienst Kansenbeleid

De voorzitter vermeldt dat de volgende raadscommissie op 21 mei 2019 zal doorgaan in de Wijnpers. 
Deze zal starten om 11 uur, er worden broodjes voorzien.

Tie Roefs heeft een opmerking over het verslag van de raadscommissie van 23 april 2019. De bijlagen 
die zij vroeg bij het verslag, waren nog niet beschikbaar. 

De voorzitter antwoordt dat deze nog zullen worden toegevoegd.

1 Presentatie realisatie doelstellingen 2018 van de dienst Land- en tuinbouw

De voorzitter, geeft het woord aan Ine Vervaeke.

Ine Vervaeke, diensthoofd Land- en tuinbouw, geeft een toelichting aan de hand van een PowerPoint. 
De presentatie wordt bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Willy Smout heeft een vraag over de korte keten en de koelcellen. De jeugd zou meer betrokken 
moeten worden bij de visie rond de korte keten, om hen de band tussen oogsten en het fruit dat ze 
eten aan te leren, zodat men goedkoop en gezond leert eten. In het verleden werden vooral 
gepensioneerden betrokken, het zou nuttiger zijn om de jeugd vanaf het begin vanuit de scholen mee 
te betrekken. Hij vraagt zich af hoe het staat met de participatie van de scholen aan het korte keten 
verhaal.
Willy Smout vermeldt verder dat koelcellen de luxe geven om alle mogelijke vruchten en groenten te 
kunnen kopen, maar dit heeft een prijs: het is duurder en belastend voor het milieu. Hij is geen 
tegenstander van het werken met koelcellen, maar men zou de tijdspanne zo kort mogelijk moeten 
laten duren. 

Monique Swinnen antwoordt dat de ‘Witloofbox’ typisch is voor deze streek en dat we hierop inzetten 
met de jongste leerlingen. Ook zijn lagere schoolkinderen de helft van het publiek in het systeem van 
‘Boeren met klasse’. Dit is het meest opportuun, aangezien hierin alle sectoren van de land- en 
tuinbouw vertegenwoordigd zijn. 
Monique Swinnen vermeldt verder dat het moeilijker is om te experimenteren met het bewaren van 
fruit in zo juist mogelijke omstandigheden. Het bezoeken van land- en tuinbouwbedrijven vormt wel 
een mooi netwerk over de provincie. Wat de ‘Week van de korte keten’ betreft, zijn we een 
akkerbouw-provincie, maar toch zijn er heel wat initiatieven en slaat dit aan, veel lokale besturen zijn 
geïnteresseerd in een activiteit tijdens deze week. Met betrekking tot de koelcellen vermeldt de 
gedeputeerde dat hierover wellicht verwarring heerst: men gebruikt deze enkel om witloofwortels te 
bewaren en om hierop onderzoek uit te voeren, het gaat niet om bewaarcellen voor fruit of andere 
producten.

Willy Smout vraagt of ook de groentesector betrokken wordt bij de korte keten? Wintergroenten en 
vergeten groenten zouden zo bijvoorbeeld ook betrokken kunnen worden.  



Monique Swinnen antwoordt dat dit net interessant is, door meer aan te sluiten op de korte keten, 
wordt men zich meer bewust van de seizoenen en stijgt de verbondenheid met de natuur. Groenten 
typisch voor de winter zijn bijvoorbeeld ook goedkoper en dat zal men voelen als consument.

Luka Augustijns vraagt of de provincie al iets doet rond korte keten en duurzame voeding in de refters 
van de provinciale scholen.

Monique Swinnen verwijst naar de collega’s van dienst Onderwijs.

Jan Boon, diensthoofd Onderwijs, antwoordt dat men rond korte keten in de Wijnpers de jongeren 
mee bewust maakt, en dat men ook in het PISO naar aanleiding van de ‘Week van de korte keten’ met 
de schoolkeuken bekeken heeft hoe men daarrond kan werken. Men kan hierrond wellicht nog 
bewuster gaan werken. In de drie scholen wordt wel actief gewerkt rond gezonde voeding en gezonde 
voedingspatronen. Er wordt bijvoorbeeld ook soep gemaakt in het PISO met gezonde grondstoffen, en 
deze gaat naar de Sterretjes.

Tie Roefs vermeldt dat een klimaatproject rond dit thema in het verleden mee door de provincie werd 
gefinancierd, men heeft ook met de Zevensprong samengewerkt om met de leerlingen te werken rond 
seizoensgebonden groenten.

Ine Vervaeke vermeldt dat de horeca een belangrijke factor is, en dat men bij de catering vanuit de 
provincie ook extra aandacht zal geven aan korte keten.

Tie Roefs vraagt naar het provinciale initiatief rond landbouweducatie. Wordt hierop ingezet in de 
landbouwscholen? 

Monique Swinnen antwoordt dat er in de zaal een kaart met de bedrijven waarmee de provincie  
samenwerkt ter beschikking ligt voor de geïnteresseerden, zij ontvangen groepen op hun bedrijf. 
Hiervoor ontvangen ze educatieve pakketten op maat van hun specialisatie. Bedrijven kunnen zich 
jaarlijks aanbieden, en niet enkel scholen, maar bv. ook familie- of vriendengroepen kunnen hen 
bezoeken. 

Tie Roefs vraagt of dit enkel in Vlaams-Brabant gebeurt.

Monique Swinnen antwoordt dat er 101 lokale ambassadeurs zijn in onze provincie die dit netwerk 
verzorgen en groepen ontvangen. 

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen, het agendapunt wordt 
afgesloten.

2 Presentatie realisatie doelstellingen 2018 van de dienst PIVO

De voorzitter geeft het woord aan Jos De Boeck.

Jos De Boeck, directeur directie Mens, geeft een toelichting aan de hand van een PowerPoint.
De presentatie wordt in papieren versie verdeeld in de zaal en wordt bij dit verslag gevoegd.

Willy Smout vraagt tijdens de presentatie waar de schietstand zich op het terrein situeert.

Jos De Boeck duidt de locatie aan, en vermeldt dat het de bedoeling is om loods 45 te koppelen aan 
het oude stookgebouw (gebouw 38). Het stookgebouw wordt gerenoveerd en op het gelijkvloers wordt 
een horecapunt voorzien. Jos De Boeck stelt verder de evaluatie van het werkjaar 2018 voor, en 
verwijst naar het dossier met betrekking tot de schietstand (cfr agendapunt 3): men wenst een nieuwe 
aanbesteding te doen aan de hand van een mededingingsprocedure met onderhandeling.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.



Tie Roefs heeft een vraag in verband met de opleiding tot politie-inspecteur. Het betreft een HBO5-
opleiding, deze zullen afgeschaft worden en een graduaatopleiding worden. Geldt dat ook voor deze 
opleiding?

Jos De Boeck antwoordt dat dit het geval is. Dit wordt een hogeschoolopleiding, maar dit zal niet 
onmiddellijk maar op langere termijn gebeuren.

Willy Smout vermeldt dat de voorwaarde om inspecteur te worden, het beëindigen van het niveau 
secundair onderwijs is. Zal men dan nu een graduaatsniveau vragen?

 
Tie Roefs antwoordt dat er sprake is van een niveau 5, 6 en 7, waarbij 6 de professionele bachelor 
omvat en 7 de master, de HBO5-opleiding komt dan tussen het secundair onderwijs en de 
professionele bachelors te staan en wordt vanaf 1 september een graduaatsopleiding (cfr de opleiding 
verpleegkundige). Men moet het zien als een opstap naar de professionele bachelor.

Jan Laeremans vraagt naar de ballonloods. Stel dat het project rond de balloonloods niet slaagt, 
kunnen de inwoners dan niet mee bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de site? Hij denkt bv. aan 
opleidingen tot drone piloot. Dit is actueel en dergelijke opleidingen worden vaak gevraagd. Er zijn 
mogelijk nog andere relevante ideeën, en hij vraagt om het vraagstuk open te trekken.

Jos de Boeck antwoordt dat dit een mogelijk idee is, maar dat de gesprekken met BILT nog lopen. 
Men mag het doel van het project niet uit het oog verliezen: Agentschap Onroerend Erfgoed vraagt 
om de balloonloods volledig te herstellen, maar het is nog niet her-bestemd. Vanuit de 
brandweerschool zouden er in de loods uiteraard ook opleidingen gegeven kunnen worden, maar dit 
zou dan wel heel duur uitkomen omdat deze oefeningen vandaag reeds in het vuurhuis worden 
georganiseerd. Met betrekking tot de drone-opleidingen geeft Jos De Boeck aan dat men vanuit de 
veiligheidsscholen interprovinciaal aan het specialiseren is, en dat drone-opleidingen waarschijnlijk 
verzorgd zullen worden door de provincie Limburg. 

Sarah Sneyers vraagt welke de bezwaren waren van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Jos De Boeck antwoordt dat in het verleden een stabiliteitsstudie werd gemaakt door een staalbureau, 
waaruit bleek dat de loods niet heropgebouwd kan worden. Het Agentschap Onroerend Erfgoed wil de 
loods ontmantelen en terug bouwen, maar dit is niet evident. Het gaat immers om ijzer, en wanneer dit 
weggeroest is, is dit weg en kan men dit niet zomaar in de originele staat herstellen. We hebben het 
gevoel dat het agentschap iets wil dat niet mogelijk is, ze zijn zeer streng. Bovendien mag men niet 
vergeten dat de loods destijds in feite bedoeld was om slechts tijdelijk te gebruiken.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen, het agendapunt wordt 
afgesloten.

3 Goedkeuring procedure Mededinging - Schietstand Pivo

De voorzitter geeft het woord aan Jan Vanluchene.

Jan Vanluchene, bestuurssecretaris Architect dienst Gebouwen, geeft een korte toelichting bij het 
voorstel aan de hand van een PowerPoint. De presentatie wordt toegevoegd aan het verslag. Het 
definitieve ontwerp werd reeds goedgekeurd door de provincieraad in 2018, toen heeft men geopteerd 
voor openbare procedure. Dit resulteerde in 1 offerte die het beschikbare budget ruimschoots 
overschreed en dus onaanvaardbaar is, dit werd op 25 april 2019 ook bevestigd door de deputatie. 
Men wenst daarom over te schakelen op een procedure ‘Mededinging met onderhandelingen’. Dit 
moet voorgelegd worden aan de raadscommissie Regionaal beleid en de provincieraad. De opdracht 
moet niet meer gepubliceerd worden, we kunnen zelf bedrijven aanschrijven. Er zullen geen 
wijzigingen gebeuren aan het voorstel. We stellen dus voor om de raming te behouden maar om over 
te stappen naar een andere procedure.
Jan Vanluchene geeft verder een korte samenvatting van het dossier, dit ter informatie voor de nieuwe 
raadsleden. 



De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Willy Smout merkt op dat de prijs zeer hoog is omwille van de schietstand en de luchtgroepen, en 
vraagt of er nagedacht is over het opsplitsen van de opdracht in deelopdrachten. Er is immers sprake 
van verschillende disciplines: kantoorfunctie, industriële keuken, de schietstand. Nu is er een 
uiteindelijke coördinatie nodig en zullen er waarschijnlijk onderaannemers zijn. Is opsplitsen geen 
goedkopere optie?

Jan Vanluchene antwoordt dat dit een terechte opmerking is. Initieel hebben we hier niet voor 
gekozen aangezien de gebouwen bouwfysisch aan elkaar plakken, en omdat men de technieken 
wenst te centraliseren en men de differentie tussen de verschillende gebouwen wenst te 
minimaliseren. Zoniet zou men per gebouw andere technieken moeten voorzien, en zijn er 3 maal 
bepaalde kosten te betalen. Architecturaal hangen de gebouwen aan elkaar, en door de coördinatie in 
stukken te trekken, zou dit ook allemaal apart – en dus minder eenvoudig – op te volgen worden bij de 
dienst Gebouwen. Indien men met 1 opdracht werkt, wordt deze ook in 1 termijn afgewerkt, en kunnen 
we ook winst boeken in het behalen van de voorziene timing, ook al wordt het mogelijks niet makkelijk 
om de juiste aannemers en onderaannemers te vinden. Het studiebureau begeleidt ons ook op basis 
van 1 termijn van uitvoering.
We werken met 1 BEO-veld voor de verschillende gebouwentypes, met als voordeel om zo de 
verschillende energiegebruik-profielen te kunnen combineren. In een kantoorruimte moet bv. gekoeld 
worden, in een schietstand moet warmte gevraagd worden vanwege het debiet en de lucht die 
opgewarmd moet worden. Bij een BEO-veld zal de warmtepomp wisselend kunnen werken en samen 
koelte en warmte kunnen geven. Het is dus een veelomvattend dossier, en door met 1 opdracht te 
werken kan dit samen gecoördineerd worden en kunnen nog complexere situaties vermeden worden.

Willy Smout gaat akkoord, maar merkt op dat men minstens 3 aannemers wil aanschrijven. In dat 
geval zal men toch eerder naar specialisten moeten gaan aangezien er een schietstand voorzien 
wordt.

Jos De Boeck antwoordt dat men in dat geval ook naar buitenlandse spelers zal moeten kijken. 

Willy Smout geeft aan dat men dit dan toch binnen een zeer beperkte markt moet kijken.

Jan Vanluchene antwoordt dat de provincie zich heeft laten begeleiden door het studiebureau IRS en 
zij onderlegd zijn in dit soort dossiers. Een schietstand op zich is geen moeilijk gebouw, de wanden 
moeten geluid kunnen reduceren en kogels kunnen opvangen. Om kogels op te vangen, kan men 
tegenwoordig werken met rubbergranulaat en in België is er slechts 1 producent die dit aanbiedt. Door 
met 3 spelers te werken, is er wel meer ruimte voor onderhandelen en kunnen we hopelijk beterkoop 
werken. Rubbergranulaat wordt ook toegevoegd aan Vlarem 2, dus de markt hiervoor kan uitbreiden.

Willy Smout merkt met betrekking tot het werken met rubber op dat men 20 jaar geleden in Hasselt 
ook reeds rubbertransportbanden gebruikte om kogels op te vangen, maar dat dit ook te maken had 
met de recuperatie van materiaal uit de mijnbouw ter plaatse. 

Marc Florquin merkt op dat het niet de eerste keer is dat een dossier naar de provincieraad gaat, en 
dat de offertes nadien aan een hogere prijs dan geraamd binnenkomen. Hij vraagt zich af of men dan 
niet te vaak onder-raamt. Welke garantie is er dat de prijs na de gewijzigde procedure lager zal zijn en 
dat men binnen de raming zal blijven, en dat men dus uiteindelijk de opdracht toch niet zal moeten 
opsplitsen, zoals dit nu het geval is bij de Sterretjes.

Jos De Boeck antwoordt dat we geen garanties kunnen geven, maar dat de prijzen op dit moment snel 
evolueren omwille van de herzieningen, men zit in een economisch goede periode, en dat dit de 
prijzen opdrijft. Bovendien hebben we in het PIVO al grotere projecten gehad (cfr de sporthal) die 
goed verlopen zijn en binnen de raming en de timing bleven. Er zijn ook minder goede voorbeelden, 
maar uiteraard is dit mede afhankelijk van de inschrijvers. Er kan onder-raamd zijn, maar het dossier 
heeft vele aspecten en randvoorwaarden. We hopen dat we door de mogelijkheid tot onderhandeling 
de prijzen kunnen verlagen, bv. de prijzen voor de werfinrichting.



Marc Florquin vermeldt dat zijn opmerking zeker geen verwijt naar Jan Vanluchene of de dienst 
Gebouwen is, maar dat men moet vaststellen dat ramingen in het verleden lager waren dan de 
inschrijvingen. 

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen.

Advies:  het agendapunt werd door de commissie besproken en wordt ongewijzigd voorgelegd aan 
de provincieraad.

4 Presentatie realisatie doelstellingen 2018 van de dienst Onderwijs

Tie Roefs merkt op dat bijna de voltallige N-VA-fractie ondertussen de vergadering heeft verlaten (het 
gaat voor de N-VA om Linda Van den Eede en Hilde Kaspers, effectieve raadsleden), en meldt dat ze 
dit als erg onbeleefd ervaart.

De voorzitter bevestigt de afwezigheid van de betrokken raadsleden en vermeldt dat Lena Ghysels 
nog wel aanwezig is. De voorzitter vermeldt dat bovengenoemde raadsleden lieten weten dat zij 
omwille van privéomstandigheden de vergadering eerder moesten verlaten.

Tie Roefs antwoordt dat zij dit onaanvaardbaar vindt. Ze merkt op dat de betrokken gedeputeerde 
eveneens niet aanwezig is. Ze stelt voor om de raadscommissie stop te zetten en de diensten die nog 
aan bod moeten komen, uit te nodigen voor de volgende vergadering.

De voorzitter antwoordt dat de vergadering zal worden verdergezet, aangezien de 2 volgende 
agendapunten voorstellingen van diensten betreffen en geen dossiers die een stemming vereisen.

Willy Smout merkt op dat geen enkele van de betrokken gedeputeerden aanwezig is.

Marc Florquin merkt de afwezigheid van de betrokken gedeputeerden op.

De voorzitter bevestigt de afwezigheid van de betrokken gedeputeerden en geeft aan dat hiervan nota 
zal worden gemaakt in het verslag van de raadscommissie.
De voorzitter geeft het woord aan Jan Boon.

Jan Boon, diensthoofd Onderwijs, geeft een toelichting aan de hand van een PowerPoint
De presentatie wordt in papieren versie verdeeld in de zaal en wordt bij dit verslag gevoegd. Hij 
vermeldt dat er op 9 mei 2019 een schoolverlatersdag in het PIVO plaatsvindt en nodigt de 
raadsleden uit. De 3 provinciale scholen worden kort voorgesteld, aangezien een uitgebreide 
presentatie volgt tijdens de raadscommissie van 21 mei 2019.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Willy Smout merkt op dat gezien de enkel virtuele aanwezigheid van de deputatie hij uitsluitend 
inhoudelijke vragen zal stellen en geen beleidsvragen. Hij heeft een vraag over de uitbreiding naar het 
functioneel leren in een andere taal: wat verstaat men daar precies onder? Gaat het om 
Nederlandstalige leerkrachten die een vak zo goed mogelijk in het Frans of het Engels uitleggen? Is 
dit verplicht? 

Jan Boon antwoordt dat dit op vrijwillige basis gebeurt, ouders en leerlingen kunnen er ook voor 
kiezen dat de ICT-vakken in het Engels gevolgd worden. In de Wijnpers zal ook 1 vak in het Frans 
gegeven worden. Uiteraard zoekt men dan naar leerkrachten die in de betrokken taal onderlegd zijn.

Willy Smout antwoordt dat hij graag de huidige situatie wenst te kennen, wat er nu reeds hierrond 
gebeurt.



Jan Boon antwoordt dat er leerkrachten Frans of Engels zijn die dan bv. geschiedenis in het Frans 
geven. Dit wordt niet aan de leerkrachten verplicht.

Sarah Sneyers merkt op dat deze leerkrachten dan toch een bepaald niveau moeten hebben en 
gecertificeerd moeten zijn om deze lessen te mogen geven.

Jan Boon bevestigt dit, er wordt vooraf onderzocht of deze leerkrachten gecertificeerd zijn. Meer 
vragen hierover kunnen gesteld worden tijdens het bezoek aan de Wijnpers op 21 mei 2019.

Tie Roefs vermeldt dat ze reeds wenst te weten of deze leerkrachten gecertificeerd zijn of niet en hoe 
dit in het kader van functioneel leren in zijn werk gaat.

Jan Boon vraagt dit na en deze informatie wordt toegevoegd aan het verslag van de raadscommissie. 
Het antwoord van de dienst Onderwijs op bovenstaande vraag van raadslid Tie Roefs is terug 
te vinden onder agendapunt 6.

Tie Roefs merkt op dat ze eveneens geen beleidsvragen zal kunnen stellen gezien de afwezigheid 
van de betrokken gedeputeerde, maar wel een inhoudelijke vraagt heeft: zullen de Se-n-se-richtingen 
aanwezig blijven in het provinciale onderwijs? Hoe ziet het plaatje er vanaf september 2019 uit? 

Jan Boon antwoordt dat men hiervoor de programmabrochures moet nakijken.

Tie Roefs vraagt naar wat de situatie dan zal zijn in de scholen. Als de Se-n-se-richting bv. ook een 
graduaatsopleiding zal worden, zal dit repercussies hebben op het leerlingenaantal. De gedeputeerde 
zou hiervan op de hoogte moeten zijn. Ze vraagt om aan het verslag te toe voegen hoe de situatie er 
zal uitzien.
Het antwoord van de dienst Onderwijs op bovenstaande vraag van raadslid Tie Roefs is terug 
te vinden onder agendapunt 6.

Bart Nevens, gedeputeerde, vervoegt de raadsleden in de zaal.

De voorzitter maakt hier melding van en geeft de mogelijkheid om vragen te stellen aan de 
gedeputeerde.

Tie Roefs wenst geen vragen meer stellen mits het 17u is.

De voorzitter legt aan de aanwezige raadsleden voor of men kan verdergaan met de vergadering.

Tie Roefs merkt op dat ze de verdere raadscommissie wenst te annuleren en de betrokken diensten 
uit te nodigen voor een volgende commissie.

De voorzitter antwoordt dat de volgende raadscommissie aan Onderwijs zal worden gewijd en dat de 
huidige vergadering zal worden verdergezet. De dienst Kansenbeleid heeft zich voorbereid en moet 
de kans krijgen om de presentatie te geven.

Tie Roefs antwoordt dat ze de vergadering niet wenst te annuleren vanwege het tijdstip en 
organisatorische redenen, maar omwille van het aantal nog aanwezige raadsleden en het respect 
naar de betrokken diensten toe. Ze vraagt naar het aantal aanwezige raadsleden.

De voorzitter stelt vast dat er nog 7 effectieve raadsleden aanwezig zijn (Lucia Dewolfs, Ella De Neve, 
Eddy Poffé, Geertrui Windels, Manu Claes, Lena Ghysels, Tie Roefs, en Luka Augustijns als 
plaatsvervanger van Noor Mousaid). De vergadering wordt verdergezet.

5 Presentatie realisatie doelstellingen 2018 van de dienst Kansenbeleid

De voorzitter vermeldt dat eerst de cel Noord-Zuid aan bod zal komen, en daarna de cel Data & 
Analyse (D&A). Ze geeft het woord aan Lisa Deweirdt.



Lisa Deweirdt, deskundige Noord-Zuidwerking, geeft een toelichting aan de hand van een PowerPoint. 
De presentatie wordt in papieren versie verdeeld in de zaal en wordt bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Tie Roefs vraagt naar de stand van zaken en toekomstplannen inzake Noord-Zuidprojecten. Ze 
verwijst naar de afgelopen projecten. Deze hadden de verbinding tussen Noord en Zuid als sterkte, 
met de medische technologie (‘Jenga Maarifa’) en voedsel (‘Voedsel voor de Toekomst’) als 
belangrijke thema’s. Ze vraagt op welke domeinen dit zich nu zal situeren, en of er al een thematische 
invalshoek bekend is. Hierbij verwijst ze naar de studie van het HIVA inzake klimaat en Noord-Zuid die 
vorige jaren werd gevoerd. Er werd de voorbije jaren ook ingezet op de capaciteitsversterking voor 
ontwikkelingssamenwerking van gemeentes en burgerinitiatieven (de 4de Pijlerorganisaties). Ze vraagt 
welke nieuwe projecten en ideeën het nieuwe beleid zal aandragen.

Bart Nevens antwoordt dat dit een vraag is over intenties naar de toekomst toe, en dat deze samen 
sporen met het meerjarenplan. Het is wel evident dat het beleid dat men in de provincie uitstippelt, ook 
het beleid is dat in derdewereldlanden nodig is. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
duurzaamheid en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen worden niet uit het oog verloren. De 
gedeputeerde vraagt om geduld te oefenen om te weten welke richting we hiermee uitgaan.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn aan de cel Noord-Zuid. Er zijn geen verdere vragen. Ze 
geeft het woord aan Tine De Rijck.

Tine De Rijck, coördinator Data & Analyse, geeft een toelichting aan de hand van een PowerPoint. De 
presentatie wordt in papieren versie verdeeld in de zaal en wordt bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Tie Roefs vraagt waar de aanwending van data voor smart-toepassingen zich bevindt, wordt het bv. 
ingezet bij het ingrijpen op mobiliteit.

Tine De Rijck antwoordt dat dit het verslag van 2018 betreft, maar dat het steunpunt Data & Analyse 
wel betrokken is bij de uitbouw van slimme regio. Bij smart-toepassingen wordt vaak gebruik gemaakt 
van realtime data of informatie, en minder van statistische of statische data. Met de databank 
‘Provincies in cijfers’ (https://provincies.incijfers.be) bieden we wel data om beleidsmaatregelen te 
onderbouwen, maar dit gaat niet zover in detail dat de effecten van concrete beleidsmaatregelen 
gemeten kunnen worden. We proberen te kijken hoe we met de data die we al hebben en eventuele 
nieuwe data,  kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van slimme toepassingen, zodat we als provincie 
de boot op dat vlak niet missen.

Luka Augustijns vraagt of de data waarover we nu beschikken voor iedereen open staan.

Tine De Rijck antwoordt dat we alle data die we verzamelen, zoveel mogelijk proberen te publiceren 
op ‘Provincies in cijfers”, deze zijn dus open en beschikbaar op het internet. Daarnaast kunnen bij 
D&A ook op maat gedetailleerde gegevens gevraagd worden, bv. over in welke buurten van een 
gemeente de meeste mensen in armoede leven. Maar echte realtime-data, bv. van ANPR-camera’s of 
telefoonnetwerken, zijn een ander type data, waarmee we tot nu toe niet gewoon zijn om te werken. 
D&A moet zich hierin wel inpassen. Slimme data en toepassingen, en de statistische data die we nu 
reeds ter beschikking stellen en regelmatig geactualiseerd worden, zijn complementair aan elkaar, het 
ene type is niet waardevoller dan het andere, ze hebben wel een andere finaliteit.

Luka Augustijns vraagt hoe succesvol de databank ‘Provincies in cijfers’ is. Wordt dit gemeten?

Tine De Rijck antwoordt van wel. We kunnen per thema bekijken welke cijfers opgevraagd worden, 
welke thema’s of rapporten veel of weinig opgevraagd worden. Het is zeker zo dat de databank bij 
lokale besturen veel wordt gebruikt.

Geertrui Windels vraagt of Vlaanderen ook een dergelijke dienst Data en Analyse heeft.

https://provincies.incijfers.be


Tine de Rijck antwoordt dat er op Vlaams niveau nu een ‘Netwerk Statistiek Vlaanderen’ is, met de 
‘Vlaamse Statistische Autoriteit’, die de vroegere Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) 
vervangt. De cel D&A probeert met hen afspraken te maken om zoveel mogelijk te vermijden dat er 
dubbel werk wordt verricht. De herstructurering  op Vlaams niveau heeft een vijftal jaren aangesleept, 
daarom is men op provinciaal niveau ondertussen gestart met Provincies in cijfers’. Intussen is 
Vlaanderen ook gestart met een dataplatform, maar het verschil is dat Vlaanderen eerder op het 
Vlaamse niveau is gericht en dus niet op het fijnere, lokale niveau zoals D&A dat wel doet. Bij 
Vlaanderen kan men ook geen maatwerk vragen en bij ons wel, dit blijft een belangrijke troef voor de 
provincie. Wij wensen onze klanten te ondersteunen en dit zo gericht mogelijk, in die zin blijft de 
provincie zeker complementair aan wat Vlaanderen aanbiedt.

6 Rondvraag

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn.

Tie Roefs wenst nog 2 vragen te stellen in verband met agendapunt 4 (presentatie realisatie 
doelstellingen 2018 van de dienst Onderwijs) aan gedeputeerde Bart Nevens. Zullen de Se-n-se-
richtingen opgaan in graduaatsrichtingen? En zijn de leerkrachten die geschiedenis geven in het 
Frans gecertificeerd?

Bart Nevens verwijst naar de deskundigheid van de dienst Onderwijs, en meldt dat de antwoorden aan 
het raadslid bezorgd zullen worden.

De dienst Onderwijs voegt onderstaande antwoorden toe op de 2 vragen van raadslid Tie 
Roefs:

- Zullen de Se-n-se-richtingen opgaan in graduaatsrichtingen?
De koepelorganisatie POV (‘Provinciaal Onderwijs Vlaanderen’) bezorgde de dienst Onderwijs het 
volgende antwoord:

• in de huidige situatie: Se-n-Se-leerlingen kunnen sowieso een HBO5-opleiding aanvatten 
omdat ze een diploma secundair onderwijs hebben.
• in de toekomst, na de uitrol van de matrix: Se-n-Se-leerlingen – of ze nu een OK3 (vroegere 
specialisatiejaar BSO) of OK4 (huidige Se-n-Se's) als Se-n-Se hebben gevolgd – zullen naar 
een HBO5-opleiding kunnen. Het enige verschil is dat leerlingen Se-n-Se OK3 niet meer 
rechtstreeks naar een academische of professionele bachelor kunnen gaan.
 

- Zijn de leerkrachten die geschiedenis geven in het Frans gecertificeerd?
Er zijn diplomavereisten om een vak in CLIL (‘Content and Language Integrated Learning’) te mogen 
geven. Naast het bekwaamheidsbewijs voor het vak moet je ook een attest van de taal op niveau C1 
van het Europees referentiekader hebben, uitgereikt door een erkende instantie. Dit zijn formele 
voorwaarden die vastliggen. Daarnaast volgen de leerkrachten gerichte nascholing rond de specifieke 
CLIL vakdidactiek.

De voorzitter gaat na of er variapunten zijn. Er zijn geen varia, de voorzitter bedankt de raadsleden die 
gebleven zijn tot het einde van de vergadering. De vergadering wordt afgesloten.

Datum volgende vergadering 21 mei 2019
Einduur van de vergadering 17:30 uur

De secretaris (plaatsvervanger), De voorzitter,

Jolien T’Syen Lucia Dewolfs


